
GEEFT JE 
RUIMTE!

Bedrijfsarrangementen en verhuur

Onderdeel van



DANS- OF
FOTOSTUDIO
Geschikt voor workshops, 
trainingen, kennissessies 
en fotoshoots.

LOCATIE  NAXT

NAXT is een unieke ontmoetingsplek, onderdeel van Kaliber 
Kunstenschool, met een eigentijdse uitstraling waar het bruist 
van de creativiteit. Bij NAXT kunt u van alles ondernemen; een 
vergadering met workshop, een netwerkbijeenkomst, bedrijfs-
feest of een teamuitje compleet met luncharrangement! Deze 
locatie is van alle moderne gemakken voorzien.

U kunt bij ons ook terecht voor het gebruik van één van onze bijzondere 
ruimtes:

DE ZAAL 
max. 325 pers.
Sfeervolle bar, podium 
met licht, geluid en 
scherm.

FOYER + RUIME VIDE
max. 100 pers.
Met gezellige zitplekken 
en gelegenheid voor 
horeca.

VERGADERRUIMTE
max. 20 pers.
Geschikt voor vergade-
ringen.  trainingen, repe-
tities en kennissessies 



BEDRIJFSFEESTEN

NAXT beschikt over een prachtige podiumzaal waar wij u 
325 staanplaatsen kunnen bieden. De zaal is geschikt voor fees-
ten en ook voor bedrijfspresentaties, netwerkbijeenkomsten of 
recepties.

Wij zijn expert in het organiseren van een spetterend feest 
inclusief drankjes, hapjes en live acts. Denk bijvoorbeeld aan een 
bekende Nederlandse artiest of DJ. 
 

Wij kunnen het complete feest voor u organiseren, waarbij u kunt 
denken aan het volgende:
-       Consumpties - van koffie tot cocktail
-       Hapjes - van kaas tot coquille
-       Proeverij - van water tot whiskey

EIGEN IDEE?
Ons team staat dan voor u klaar om mee te denken en te helpen 
met de opbouw en aankleding.



WORKSHOPS

STOPMOTION
Stopmotion is een filmtech-
niek waarbij voorwerpen 
tot leven komen, door elke 
“motion” vast te leggen op 
foto en deze in een filmpje te 
monteren. 

FOTOGRAFIE
Ga aan de slag met perspec-
tieven, scherpte-diepte en 
verschillende shots. Nader-
hand worden de resultaten 
besproken en neemt u de 
mooiste foto’s mee! De work-
shop kan o.b.v. een thema.

URBAN DANCE
Dansen zoals op TMF en MTV 
is te zien? Tijdens de work-
shop wordt er gewerkt aan 
een choreografie, waarna 
u met de dansmoves de 
dansvloer op kunt tijdens een 
spetterend feest!

SALSA
Sensueel, sexy, uitdagend… de 
swingende ritmes van salsa uit 
Zuid-Amerika zijn tegenwoor-
dig over de hele wereld enorm 
populair. In de workshop leert 
u verschillende basispassen en 
figuren van deze dansstijl. 

SONGWRITING
U gaat bezig met het schrijven 
van een songtekst voor een 
poplied. In kleine groepen 
worden de coupletten en het 
refrein geschreven. Bij het 
zingen wordt u muzikaal 
ondersteund door de docent.

POPZANG / RAP
Zing mee met bekende num-
mers, waarbij aandacht wordt 
besteed aan zangtechniek, 
stemgebruik en samenzang. 
Rappen kan alleen of in een 
duo, waar je een eigen tekst 
schrijft.

IMPROVISATIE
THEATER
‘Niet denken maar doen’! Deze 
workshop staat garant voor 
veel spelplezier, humor, spon-
taniteit en assertiviteit. Het is 
fantastisch om te zien, maar 
nog leuker om zelf te doen.

LIPDUB
Bewegen, playbacken en ac-
teren, met het doel een unieke 
presentatie neer te zetten! Aan 
het eind wordt de clip in één 
take opgenomen. Haal alles uit 
de kast en doe mee!

Naast locatieverhuur is het ook mogelijk om workshops te volgen. 
Een workshop duurt gemiddeld 1 uur en is daardoor een uitsteken-
de aanvulling op een vergadering, trainingsdag of andere activiteit. 
Uiteraard zijn de workshops ook los boekbaar.

De workshops zijn vanaf 20 euro p.p. incl. materiaal en excl. BTW.



ARRANGEMENTEN

PAINT XPERIENCE
In dit arrangement leert u technieken 
voor tekenen, schilderen of illustreren. 
In onze grote zaal hangt een groot 
doek klaar waar een gezamenlijk 
kunstwerk ontstaat met als rode draad 
een gekozen thema. Er kan worden 
samengewerkt, technieken kunnen 
gecombineerd worden en er kan een 
verhaal ontstaan... kortom: alles kan. 
Aan het einde van de dag wordt het 
prachtige kunstwerk aangeboden aan 
uw bedrijf!

ACT 2 IMPROVE

Op ideeën komen, samenwerken en 
elkaars keuzes accepteren... deze 
belangrijke factoren komen naast het 
bedrijfsleven ook in het acteren voor! 
In dit programma gaat u met diverse 
improvisatietechnieken aan de slag en 
is iedereen voor een middag acteur. 
U werkt met elkaar samen zoals u niet 
eerder deed. Aan het einde van de dag 
wordt er afgesloten met een korte 
presentatie.

Een arrangement bij NAXT is een dagdeel programma (4 uur), 
waarbij u creatief aan de slag gaat met elkaar en hiermee op een 
ludieke wijze werkt aan teambuilding. Dit bevordert de teamspirit 
en het creatieve en innovatieve vermogen.



TARIEVEN

LOCATIE
Onderstaande prijzen zijn per dagdeel (4 uur)
De Zaal:    €450,- (incl. technicus)
Foyer + ruime Vide:  €120,- 
Dansstudio:    €120,-
Fotostudio:    €120,-
Vergaderruimte:   €80,-
Totale gebouw:  €750,-

WORKSHOPS
Onderstaande prijzen zijn per persoon
Stopmotion:   €22,50 Lipdub:  €25,-
Fotografie:   €22,50 Salsa:   €20,-
Urban dance:  €20,-  Zang/Rap:  €20,-
Songwriting:  €20,-  Theater:  €20,-

ARRANGEMENTEN
Paint Xperience 
€55,- p.p. (incl. koffie/thee en lekkers).

Act 2 improve
€45,- p.p. (incl. koffie/thee en lekkers).
Lunch erbij? Dat kan voor €12,50 p.p.

Het is ook mogelijk om zelf een arrangement samen te 
stellen voor uw bedrijfs- of teamuitje. 

MIDDAGARRANGEMENT   v.a. €55 p.p.
2 workshops naar keuze
Lunch 
Drankje aan de bar



CONTACT

BEZOEKADRES
Kolthofsingel 15
7602 EM Almelo

Reserveren?
Voor meer informatie of het maken van een reservering 
kunt u contact opnemen met ons via info@NAXT.nl 
of 06-22893996.

NAXT is gevestigd op het Indiëterrein en is zowel met de auto 
als met het openbaar vervoer goed bereikbaar. 
Er zijn ruime, gratis parkeerplaatsen rondom het gebouw. 
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